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ПРОЕКТ 41-03-43 

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

„УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА  

СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“  

ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.  

 

 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, 

Договор № РД 50-142/13.10.2011г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и  0875 107 164, 

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Издание на СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ 

Настоящето издание се реализира в рамките на проект  

„Предоставяне на финансова помощ по мярка  

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ и по мярка 

„УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА 

УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА 

ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“  

по договор № РД 50 – 142/13.10.2011г. 
 

 

СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ 

гр. Белово, ул. „Орфей“ №4А, ет. 3, Община Белово 

Тел./факс 03581/ 37-31, e-mail: migvsb@abv.bg 

www.migbsv.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ::  

Сдружение „Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград“ 
 

ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ::  

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година, подкрепена от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

ООББЩЩАА  ЦЦЕЕЛЛ  ННАА  ППРРООЕЕККТТАА::  

Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на общините Белово, Септември и 

Велинград 

Срок на реализация: 30.09.2015 г. 
 

  

УУППРРААВВИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ССЪЪВВЕЕТТ  ННАА  ММИИГГ::            

Председател: Цветан Котев, тел: 0897/ 81 28 55    

Представител на Община Белово: Костадин Варев 

Представител на Община Септември: Петър Бошев 

Представител на Община Велинград: Иван Лебанов 

Членове: Вера Савова          

                Пламен Ветренски          ЕЕККИИПП  ННАА  ММИИГГ:: 

               Любен Григоров       Изпълнителен директор: Мария Тодорова-Митова тел: 0879/ 81 28 50 

   Георги Мартинов       Технически асистент: Мария Пенина, тел: 0879/ 81 28 51 

   Даниел Борисов       Експерт по ОС 1: Стефка Кръстева, тел: 0879/ 81 28 52 

          Експерт по ОС 2, 3: инж. Даниела Салкина, тел: 0879/ 81 28 54 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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В периода на прием по Четвърта покана (01.12.2013 г. – 21.12.2013 г.) в офиса на „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ постъпиха 18 проектни предложения. След приемането на 

заявленията за подпомагане административното звено на МИГ извърши през месец януари 2014 г. 

проверка за административно съответствие и допустимост на подадените проекти. Проектите, 

отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост бяха допуснати до 

следващия етап на оценка – техническа оценка от Комисия за избор на проекти (КИП) спрямо 

Критериите за избор на проекти от Стратегията за местно развитие. Комисията за избор на проекти 

извърши оценка и класиране на подадените заявления за подпомагане, като след направеното 

класиране на кандидатите МИГ входира в ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция следните 

проектни предложения: 

№ № проект Кандидат Наименование на проекта 

1 121/056/211213 
ЗП Младен Ангелов 

Величков 

Технологична модернизация на ЗП Младен Величков 

2 123/055/211213 
„ЕКОЛЕС 83“ ЕООД 

 

„Инвестиции за технологично оборудване чрез закупуване на 

циркулярна линия“ 

3 311/060/211213 
ЕТ „С-САЛИХ 

ФЕЙЗИЧАУШ - 67“ 

„Организиране на туристически атракции спомагащи за развитие 

на селския туризъм в Западните Родопи“ 

4 312/044/021213 
„ДЕСИФОТО – АРТ“ 

ЕООД 

Закупуване на оборудване за козметичен салон за маникюр и 

педикюр 

5 312/045/021213 
„РАДАНИ-88“ ЕООД 

 

„Преустройство на 2 съществуващи вилни сгради/вилно селище 

в местността Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. 

Велинград“ 

6 312/046/041213 
„ДЕВИ“ ЕООД 

 

„Насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез предлагане 

на нови туристически услуги от „Деви“ ЕООД  гр. Велинград“ 

7 312/054/211213 
„ЖОРО 

БОНЖОЛОВ“ ЕООД 

„Разнообразяване на дейността на фирма „Жоро Бонжолов 

ЕООД“ 

8 313/047/041213 
ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД, 

„Подобряване на туристическата  информационна 

инфраструктура и оборудване за атракции на открито” 

9 321/061/211213 
ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

„Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време 

и спорт – Общински Младежки дом, гр. Семтември“ 

10 323/048/191213 
НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий - 1927“ 

„Закупуване на озвучителна уредба за опазване и подобряване на 

селското наследство“ 

11 323/050/201213 
НЧ „Отец Паисий 

1893“ 

„Популяризиране на Велинград като дестинация за културен 

туризъм чрез инвестиции в материалната база на НЧ „Отец 

Паисий 1893“ 

12 323/051/201213 
НЧ „Васил Левски – 

1904“ 

„Традиции и местни обичаи – вчера, днес и утре“ 

13 323/052/201213 
НЧ „Благой 

Захариев–1932г.“, 

„С магията на танца идвам от древността и отивам в бъдещето“ 

 
 

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  

ЧЧЕЕТТВВЪЪРРТТАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  
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На 24.01.2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обяви ПЕТИ ПРИЕМ на 

Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2007-2013 г. Консултациите 

с потенциални бенефициенти обхващаха периода 24.01.2014 г. – 31.01.2014 г. Заявленията за 

подпомагане се приемаха от 01.02.2014 г. до 22.02.2014 г. 

Мерките от Стратегията за местно развитие, обявени на Пета покана са: 

Мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за 

периода на поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства“ 

213 028,80 лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти” 
24 083,73 лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

Мярка 226 „Възстановяване на горския 

потенциал  и въвеждане на превантивни  

дейности” 

33 254,40  лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия” 

78 998,27 лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” 

10 001,00 лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

Мярка 323 „Опазване и подобряване на 

селското наследство“ 

6 000,00 лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

 

 

 През месец януари „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

организира и проведе три информационни срещи във връзка с отворения 

прием на заявления за подпомагане. Информационните срещи се 

състояха на 29.01.2014 г. в гр. Септември, на 30.01.2014 г. в гр. Белово и 

на 31.01.2014 г. в гр. Велинград. 

Участниците в информационните срещи получиха подробна 

информация за възможностите за кандидатстване по мерки от отворена 

Пета покана за прием на заявления за финансово подпомагане по Стратегията за местно развитие, 

допустими дейности и разходи по всяка мярка, период на консултации с потенциални 

бенефициенти, период на входиране на проектните предложения в офиса на МИГ. 

 

 

 

 

ППЕЕТТАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  
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В периода на прием по Пета покана от 01.02.2014 г. до 22.02.2014 г. в офиса на „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ постъпиха 9 проектни предложения. След приемането на заявленията 

за подпомагане административното звено на МИГ извърши през месец март 2014 г. проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадените проекти. Проектите, отговарящи на 

критериите за административно съответствие и допустимост бяха допуснати до следващия етап на  

оценка – техническа оценка от Комисия за избор на проекти (КИП). Комисията за избор на проекти 

извърши оценка и класиране на подадените заявления за подпомагане, като след направеното 

класиране на кандидатите и на база наличния бюджет по мерките, МИГ входира в ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция следните проектни предложения: 

№ № проект Кандидат Наименование на проекта 

1 121066240214 
ЗП Ахмед Асанов 

Перчинков 

Технологична модернизация на ЗП Ахмед Асанов 

Перчинков 

2 123069240214  
„Макс Трейд 2014“ 

ООД 

„Закупуване на оборудване за цех за производство на 

пелети в гр.Велинград” 

3 123070240214 „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД 
„Работилница за преработка на диворастящи суровини в 

гр. Сърница“ 

4 312062070214 
ЕТ „ОРИОН – 10 

СТЕФАНКА 

КОСТЯНОВА“ 

„Насърчаване развитието на микропредприятията 

чрез закупуване на ново оборудване за магазин и 

сервиз за горска и градинска техника“ 

5 312063070214 
„КРЪСТИНА 2010“ 

ЕООД 

„Насърчаване развитието на микропредприятията 

чрез закупуване на специализирана апаратура за 

масажно студио“ 

6 312065240214 „ВИЛИ АУТО“ ООД 
„Изграждане на севриз за автоуслуги в УПИ-IV, 

кв.116, кв. Малко Белово, гр. Белово“ 

7 313068240214 Община Белово 
„Създаване на туристически информационен център в 

гр. Белово” 

8 323064210214 
Сдружение „Загоровче 

– град Септември“ 
„Да съхраним българщината през поколенията“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

На 25.02.2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обяви ШЕСТИ ПРИЕМ на 

Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2007-2013 г. Консултациите 

с потенциални бенефициенти обхващаха периода 25.02.2014 г. – 28.02.2014 г. Заявленията за 

подпомагане се приемаха от 01.03.2014 г. до 26.03.2014 г. 

Мерките от Стратегията за местно развитие, обявени на Шеста покана са: 

 

ШШЕЕССТТАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  
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Мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за 

периода на поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства“ 

143 137,80 лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

Мярка 226 „Възстановяване на горския 

потенциал  и въвеждане на превантивни  

дейности” 

90 000,00  лв. + остатък от предишни периоди на 

прием 

 

 

 

През месец февруари „МИГ - Белово, Септември, Велинград” организира и проведе три 

информационни срещи във връзка с отворения Шести прием на заявления за подпомагане. 

Информационните срещи се състояха на 26.02.2014 г. в гр. Белово, на 27.02.2014 г. в гр. Велинград и 

на 28.02.2014 г. в с. Злокучене, общ. Септември. 

Участниците в информационните срещи получиха подробна информация за възможностите за 

кандидатстване по мерки от отворена Шеста покана за прием на заявления за финансово 

подпомагане по Стратегията за местно развитие, допустими дейности и разходи по всяка мярка, 

период на консултации с потенциални бенефициенти, период на входиране на проектните 

предложения в офиса на МИГ. 

 

В периода на прием по Шеста покана от 01.03.2014 г. до 26.03.2014 г. в офиса на „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ постъпиха 4 проектни предложения по мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства“. След приемането на заявленията за подпомагане ЗАМИГ извърши през 

месец март 2014 г. проверка за административно съответствие и допустимост на подадените проекти. 

Проектите, отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост бяха 

допуснати до техническа оценка от Комисия за избор на проекти (КИП). Комисията за избор на 

проекти извърши оценка и класиране на подадените заявления за подпомагане, като след направеното 

класиране на кандидатите и на база наличния бюджет, МИГ входира в ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция следните проектни предложения: 

№ № проект Кандидат Наименование на проекта 

1 121071260314 
ЕТ „Сенита – Северина 

Георгиева“ 
Ягодови полета 

2 121072260314 
ЕТ „МАРИ РУС – Георги 

Мартинов 

Технологична модернизация на ЕТ „МАРИ РУС 

– Георги Мартинов 

3 121073260314 „Строим за теб“ ЕООД 
Закупуване на земеделска техника за модернизиране 

на земеделско стопанство на „Строим за теб“ ЕООД 

4 121074260314 ЗП Десислав Георгиев Пенев 
Технологична модернизация на ЗП Десислав 

Георгиев Пенев 
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На 21.12.2013 г. Председателят на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ – Цветан Котев и кметът на Община Септември – Петър Бошев 

подписаха договор за финансиране по мярка 321 „Основни услуги за 

икономиката и населението на селските райони“ от Стратегията за местно 

развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Проектът е за 

изграждане на спортна площадка в гр. Септември с изкуствено тревно 

покритие за мини футбол, хандбал, тенис на корт и волейбол на стойност 

162 357,15 лв. 

 

На 02.01.2014 г. се подписа договор по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 

дейности“ с бенефициент „Строим за теб“ ЕООД. Одобрената субсидия е на сойност 104 894,13 лв. С 

проект „Подаряваме ви свобода с каравана или лаптоп“ фирмата ще закупи три каравани и ще изгради 

система за виртуален туризъм, с цел разнообразяване на предлаганите туристически услуги на 

територията на МИГ. 

 

На 03.02.2014 г. Председателят на УС на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан 

Котев подписа договор по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с бенефициент ЗП 

Илия Стефанов. Общата стойност на проекта е 81 815,00 лв., а размерът на одобрената субсидия е 37 

036,20 лв. По проекта, който ще се реализира на територията на гр. Септември ще се закупят трактор, 

навесен плуг, дискова брана, вентилаторна пръскачка, косачка и фреза. 

 
 

На 27.02.2014 г. се подписа договор по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ с бенефициент „Тандов“ ЕООД. Размерът на одобрената субсидия е на стойност 

105 000,00 лв. Проектът е за изграждане на къща за гости със съвременно оборудвани стаи за 

настаняване в с. Габровица, общ Белово. В имота ще бъде оформен детки кът, ще бъде монтиран 

сглобяем басейн, а също така ще бъде обособен и малък паркинг. Фирмата ще предоставя и 

допълнителни услуги като: туристически маршрути до върхове в Западни Родопи и Рила, преходи с 

велосипеди, мотори и АТВ, посещение на исторически и културни забележителности и други. 

 

ППООДДППИИССААННИИ  ДДООГГООВВООРРИИ  СС  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТИИ  



 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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На 04-05 март 2014 г. СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” участва в работна среща 

между МЗХ и представители на МИГ от цялата страна. Срещата се проведе в с. Марково, Спа хотел 

“Екзотик”. Стефан Спасов и Ралица Тодорова от МЗХ представиха подхода ЛИДЕР и подготовката на 

ПРСР 2014-2020, както и състоянието на ЛИДЕР в настоящия момент, след което срещата премина 

под формата на дискусия относно основни проблеми и предизвикателства при изпълнение на 

Стратегиите за местно развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28.03.2014 г. в сградата на Общинска администрация, сесийна зала бе проведено Общо 

събрание на СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за 2013 г. 

2.Финансов отчет на СНЦ “МИГ - Белово, Септември, Велинград” за 2013 г. 

3. Разни. 

 

 

 
 

 Договориране на входираните проекти в ДФ „Земеделие“ – РА; 

 Извършване на мониторинг и проверки на място. 

 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТООИИ??  

 

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

гр. Белово, ул. „Орфей” №4А, ет. 3, Община Белово 

Тел./факс 03581/ 37-31, e-mail: migvsb@abv.bg 

www.migbsv.com 

ССЪЪББИИТТИИЯЯ  

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

